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Formål
SU er et rådgivende, kontaktskapende og samordnet ledd for alle parter i skolesamfunnet.
SU skal særlig jobbe for å fremme kontakten mellom heim/ skole og skole/kommunenivå.

Taushetsplikt
Forvaltningslovens bestemmelser om taushetsplikt gjelder for foreldrekontakter og medlemmer av
skolens rådsorganer (opplæringslovens § 15-1)
Elever skal ikke være tilstede under saker som omfattes av taushetsplikt.

Valgordning
I hht opplæringslovens § 11-1:
SU’s medlemmer består av
2 representanter for undervisningspersonalet
1 representant for andre tilsatte
Velges av og blant alle ansatte – ikke av organisasjonenen.
2 representanter for foreldrerådet
Alle foreldre som har barn på skolen er medlemmer av foreldrerådet. Dette velger et
arbeidsutvalg FAU, som velger to representanter til SU, hvorav FAU-leder skal være den
ene. Det velges også to personlige vararepresentanter til SU.
2 representanter for elevene
Representantene velges fra elevrådet.
2 representanter for kommunen
Den ene skal være rektor, den andre en politisk representant valgt av kommunestyret.

Møte- og arbeidsrutiner
Første møte holdes så snart som mulig etter skolestart om høsten, innen 15. september.
- konstituering, valg av leder, nestleder og sekretær
- gjennomgang av SU’s mandat
- skissere en helhetlig møteplan med års-/aktivitetsplan
- skisse over saker SU skal behandle
- rutiner for melding av saker, saksforberedelse, referat osv
Innkalling skjer skriftlig 1 uke før møte.
Møte ledes av leder eller nestleder.
Leder/sekretær kaller inn til møter.
Saker som skal behandles i SU sendes til leder/sekretær som forbereder sak og fremmer forslag til
vedtak. Formannskapet avsetter tidsressurs til saksforberedelse for Samarbeidsutvalget.
Vedtak treffes med alminnelig flertall. Ved stemmelikhet er lederens stemme avgjørende.
Det skrives referat fra møtet som sendes formannskapet/skolestyret, utvalgets medlemmer og
skolefaglig ansvarlig (rådmann) i kommunen.

Arbeidsområder:
SU skal behandle følgende saker jfr Delegasjonsreglement § 3 a-7:
- vedta skoleruta for det enkelte skoleår
- Vedta reglement for utleie av skolens lokaler
SU delegeres myndighet til å godkjenne søknad om skoletur til utlandet for avgangsklassen.
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SU har rett til å uttale seg i alle saker som gjelder skolen:
- Skolens planarbeid, for eksempel virksomhetsplan og utviklingsplaner
- Skolens mål og visjon
- Kvalitetsutvikling
- Skolebasert vurdering
- Forsøks- og utviklingsarbeid
- Skolens informasjonsarbeid
- Elev- og foreldremedvirkning
- Opplæring i de enkelte fag
- Organisering av opplæringen
- Spesialundervisning
- Håndtering av motsetninger mellom hjem og skole
- Ordensreglement (delegert vedtaksrett)
- SFO
- Antisosial atferd og mobbing
- Sosial kompetanse
- Skolehelsetjeneste
- Budsjett
- Elevenes skolerute (delegert vedtaksrett)
- Disponering av undervisningstimer
- Skoleskyss
- Skoleanlegget
- Valg av undervisningsmateriell
- Trafikksikkerhet
- Elevbedrift
- Skolenedleggelse
- Endring av skolekretsgrenser
- Andre saker

Endring av vedtekter:
Formannskapet som Skolestyre vedtar vedtekter for SU og kan vedta endringer etter uttalelse fra
SU.

Sist endret:

F.sak

47/2009
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